ELIA BOUTIQUE HOTEL
COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ ve KONTROL – KORUMA PROTOKOLLERİ

Ek-1: Misafir Covid-19 Beyan ve Taahhütnamesi
Yurt Dışı Misafir Taahhütnamesi

Sayın Misafirimiz,
Hoş geldiniz
Sizi otelimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Misafirlerimizin sağlığı ve refah içinde güzel bir
tatil geçirmesi önceliğimizdir. Covid-19 küresel salgını nedeniyle misafirlerimizin ve çalışanlarımızın
korunmasına yardımcı olmak için ilave ve gerekli önlemler almaktayız.

El

ia

Siz, misafirlerimizin ve personelimizin sağlığını riske atmamak amacıyla aşağıdaki sorulara cevap
vermenizi rica ediyoruz.

:
:

Telefon No

:

ue

Covid-19 hastalığı geçirdiniz mi? :

tiq

İkametgâh Adresiniz

ou

Tarih

:

B

Adınız-Soyadınız

:

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı veya nefes darlığı gibi belirtileriniz var mı?

:

Ülkemize girişte vücut sıcaklığınız ölçüldü mü? Derecesi kaç?

:

el

ot

H

Son 14 gün içinde teyit edilmiş bir Covid-19 vakası ile temas ettiniz mi?

Ateş: ……°C (Karşılama alanında otel personeli tarafından lazerli ısı ölçer ile tespit edilir)
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu onaylıyorum. İşletmenin, termal tarayıcılar veya ateş
ölçerle vücut sıcaklığımı ölçmesine izin veriyorum. Ölçüm sonuçlarından çıkacak sonuçlara göre
işletmedeki diğer misafirlerin ve personelin sağlığını riske atmamak için uygulanacak talimatlara uymayı
kabul ve taahhüt ediyorum.

İMZA
Yukarıdaki soruların herhangi birine cevabınız EVET ise, işletme termal tarayıcılar veya ateş ölçerle vücut
sıcaklığınızın yüksek olduğunu tespit edildiğinde sizi izolasyon bölümümüze alıp, küresel salgın ile ilgili
yasal prosedürleri uygulayacağız. Anlayışınız ve çalışmalarımıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür
ederiz.

ELIA BOUTIQUE HOTEL
COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ ve KONTROL – KORUMA PROTOKOLLERİ

Ek-2: Misafir Covid-19 Beyan ve Taahhütnamesi
Yurt İçi Misafir Taahhütnamesi
Sayın Misafirimiz,
Hoş geldiniz
Sizi otelimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Misafirlerimizin sağlığı ve refah içinde güzel bir
tatil geçirmesi önceliğimizdir. Covid-19 küresel salgını nedeniyle misafirlerimizin ve çalışanlarımızın
korunmasına yardımcı olmak için ilave ve gerekli önlemler almaktayız.

Telefon No

:
:

ou

İkametgâh Adresiniz

B

Tarih

:

ia

Adınız-Soyadınız

El

Siz, misafirlerimizin ve personelimizin sağlığını riske atmamak amacıyla aşağıdaki sorulara cevap
vermenizi rica ediyoruz.

:

ue

tiq

Son 14 gün içinde yurtdışına seyahat ettiniz mi?

Son zamanlarda yurt dışından dönen bir kişiyle yakın temasınız oldu mu?

H

Son 14 gün içinde teyit edilmiş bir COVID-19 vakası ile temas ettiniz mi?

ot

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı veya nefes darlığı gibi belirtileriniz var mı?

el

Ateş: ……°C (Karşılama alanında otel personeli tarafından lazerli ısı ölçer ile tespit edilir)

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu onaylıyorum. İşletmenin termal tarayıcılar veya ateş
ölçerle vücut sıcaklığımın ölçülmesine izin veriyorum. Ölçüm sonuçlarından çıkacak sonuçlara göre
İşletmedeki diğer misafirlerin ve personelin sağlığını riske atmamak için uygulanacak işletme talimatlara
uymayı kabul ve taahhüt ediyorum.
İMZA

Yukarıdaki soruların herhangi birine cevabınız EVET ise, işletme termal tarayıcılar veya ateş ölçerle vücut
sıcaklığınızın yüksek olduğunu tespit edildiğinde sizi izolasyon bölümümüze alıp, küresel salgın ile ilgili
yasal prosedürleri uygulayacağız. Anlayışınız ve çalışmalarımıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür
ederiz.

